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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016
(B’ 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» όπως ισχύει.

2

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016
(ΦΕΚ Β’ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.: 84963 - 31/07/2017
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016
(B’ 3377) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ”
του αναπτυξιακού ν. 4399/2016» όπως ισχύει.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄117),όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), και ιδίως των άρθρων 29 και 42
έως 46 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 702/2014
της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της
γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
4. Την υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 (Β’ 3315
14.10.2016) κοινή υπουργική απόφαση “Καθορισμός του
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια
που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις
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μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος
μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016”.
5. Την υπ’ αριθμ. 108644/17-10-2016 (B’ 3377) υπουργική απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Νέες
ανεξάρτητες ΜΜΕ” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
6. Την υπ’ αριθμ. 108612/17-10-2016 (Α’ 3410) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτικών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού».
7. Την υπ’ αριθμ. 108621/17-10-2016 (Α’ 3410) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την
υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
(Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο
σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014
της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με
βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.».
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
(Α΄185), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση
και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
(Α’ 208).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210)
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197/
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση» (Β’ 3722), όπως ισχύει.
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13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος “Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ” του ν. 4399/2016, ως
ακολούθως:
1. Το Άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
επενδυτικού σχεδίου
1. Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται εντός πενήντα
(50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
Η διαδικασία αξιολόγησης των παραληφθεισών αιτήσεων υπαγωγής περιλαμβάνει:
α. έλεγχο πληρότητας, β. έλεγχο νομιμότητας γ. αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας δ. βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων και
ε. έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για την
υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.
Ο έλεγχος πληρότητας, ο έλεγχος νομιμότητας, η αξιολόγηση εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων υπαγωγής του παρόντος καθεστώτος ανατίθεται σε αξιολογητές του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του άρθρου 24
του ν. 4399/2016, οι οποίοι επιλέγονται από το οικείο
Μητρώο με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ.
Ο αξιολογητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του οφείλει να τηρεί τον Οδηγό Δεοντολογίας Αξιολογητών που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων και αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου. Στον Οδηγό Δεοντολογίας εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των αξιολογητών
και οι συνέπειες που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους
σε αυτές.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει τον
Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της παραγράφου 6 περ. α του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, ο
οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και περιλαμβάνει την
περιγραφή του τυποποιημένου συστήματος ελέγχου
πληρότητας, τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων
νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα
κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες
για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
2. Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το
οποίο εντός 24 ωρών υποχρεούται να αποδεχτεί ή να
απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από τον αξιολογητή
στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από την ώρα αποδοχής
της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ
νέου προς έλεγχο πληρότητας σε άλλον αξιολογητή με
την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται
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με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.
Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν δίδεται δυνατότητα
προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει διευκρινιστικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται
υπόψη ακόμα και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον
η υποβληθείσα αίτηση κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται
περαιτέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για
λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας
υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως
προς τα σημεία για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο
φορέας υποδοχής διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης,
το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά
και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος
κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό
σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς
απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον Προϊστάμενο
του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατά
της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα
ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
β. Έλεγχος νομιμότητας
Ο έλεγχος νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται κατά προτεραιότητα από το ίδιο ως άνω μέλος
του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών,
με βάση τον Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
και τα σχετικά δικαιολογητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας. Ο έλεγχος νομιμότητας των
επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται προκειμένου
να διαπιστωθεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων: α. πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και
του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους όρους
της παρούσας, του ν. 4399/2016 και του κανονιστικού
πλαισίου που εκδίδεται σε εφαρμογή του β. τεκμηρίωση
της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
γ. τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Ειδικότερα
εξετάζονται:
- Η πλήρωση των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου ως προς την επιλεξιμότητα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, του αντικειμένου δραστηριότητας, του
τόπου εγκατάστασης, των μέσων χρηματοδότησης και
εν γένει των στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που
αποτελούν αντικείμενο ελέγχου νομιμότητας, προκειμένου για την επιλεξιμότητά του.
- Η επιλεξιμότητα των δαπανών ανάλογα με τις αιτούμενες κατηγορίες ενισχύσεων, καθώς και η ορθή
κατανομή τους ανά ομάδα δαπανών και ανά κατηγορία
δαπανών, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Η υπαγωγή του
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επενδυτικού σχεδίου μετά την αφαίρεση μη επιλέξιμων
δαπανών είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου και ότι το επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει το
ελάχιστο ύψος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2
του άρθρου 5 ν. 4399/2016.
- Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία ως
προς τη νόμιμη λειτουργία και εκπροσώπηση του φορέα,
τις πηγές χρηματοδότησης, τον τόπο εγκατάστασης και
λοιπά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1.
γ. Αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχος δεικτών
βαθμολογίας
Ταυτόχρονα με τον έλεγχο νομιμότητας, ο ίδιος αξιολογητής διενεργεί την αξιολόγηση εύλογου κόστους
και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Αντικείμενο της
αξιολόγησης είναι: α) η εκτίμηση του εύλογου κόστους
των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
β) η αξιολόγηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, γ) η εξέταση των δεικτών
βαθμολογίας με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Παράρτημα 3 της παρούσας.
3. Το αποτέλεσμα του ελέγχου νομιμότητας, της αξιολόγησης εύλογου κόστους και του ελέγχου δεικτών
βαθμολογίας υποβάλλεται από τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ
εντός οκτώ (8) ημερών από την ώρα αποδοχής της σχετικής χρέωσης στο ΠΣΚΕ, άλλως το επενδυτικό σχέδιο
ανατίθεται εκ νέου προς αξιολόγηση σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση που απαιτούνται
διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης,
αποστέλλεται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου
σχετικό μήνυμα από τον αξιολογητή μέσω του ΠΣΚΕ,
με το οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία προκειμένου να
απαντήσει, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό διάστημα των οκτώ (8) ημερών εντός
του οποίου ολοκληρώνεται ο έλεγχος της προηγούμενης
παραγράφου. Αν η ως άνω εύλογη προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σύνολό της.
4. Για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Οδηγού
Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων συνιστάται τριμελής
Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην
απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής
των μελών, που μπορεί να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 13 ν. 4399/2016
είτε από το ΕΜΠΑ, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. Για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής, αυτή
μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι
μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης κάθε επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου
14 ν. 4399/2016.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου και η παραγόμενη έκθεση αξιολόγησης
υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει
απαραίτητο, μπορεί να επικοινωνεί με τον αξιολογητή
για τυχόν διευκρινίσεις επί της αξιολόγησης σχετικά με
την ορθή εφαρμογή του νόμου, της προκήρυξης και του
Οδηγού Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Η Επιτροπή
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επανεξετάζει την έκθεση αξιολόγησης και αποφαίνεται
υποβάλλοντας το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης
και την παραγόμενη έκθεση αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.
5. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ σχετικός προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ξεχωριστά για κάθε φορέα
υποδοχής) ο οποίος αναρτάται και στην ιστοσελίδα του
αναπτυξιακού νόμου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την
επωνυμία, το ΑΦΜ του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό φακέλου του, το συνολικό ενισχυόμενο
κόστος του, τη συνολική βαθμολογία του και τα συνολικά εγκριθέντα ποσά ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους
φορείς που περιλαμβάνονται στον οικείο προσωρινό
πίνακα με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
τους ταχυδρομείου. Προκειμένου ένα επενδυτικό σχέδιο να μπορεί να συμπεριληφθεί στους προσωρινούς
πίνακες κατάταξης, θα πρέπει να πληροί το σύνολο των
προϋποθέσεων νομιμότητας και να συγκεντρώνει την
ελάχιστη προβλεπόμενη βαθμολογία σύμφωνα με το
Παράρτημα 3. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αιτών
μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 15. Ενστάσεις που αφορούν στην εκτίμηση του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές. Ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής της ένστασης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία
καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ ο οικείος προσωρινός πίνακας
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις που η
υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται για λόγους που αναφέρονται στις περ. β΄ ή/και γ΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται
στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και ο
αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 15.
6. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης (ξεχωριστά για κάθε φορέα
υποδοχής), κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται
με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια με βάση τη σειρά κατάταξής
τους στον οριστικό πίνακα υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου
προϋπολογισμού του κάθε φορέα υποδοχής.
7. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων
με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής οι οποίες υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση των
αποφάσεων αυτών είναι:
α. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης.
β. Ο Υπουργός Εσωτερικών, για τα επενδυτικά σχέδια
που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και
γ. Οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που
υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των
Περιφερειών.
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Περίληψη της απόφασης αυτής εκδίδεται από τα παραπάνω όργανα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική
ανάρτηση της περίληψης, η απόφαση υπαγωγής και η
περίληψή της κοινοποιούνται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου και μέσω του ΠΣΚΕ. Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ οι αριθμοί
πρωτοκόλλου και οι αντίστοιχες ημερομηνίες τους, ο
αριθμός και η ημερομηνία ΦΕΚ και ο κωδικός της Διαύγειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενέργεια.
8. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπαχθεί,
είτε για λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄
ή/και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος, είτε γιατί δεν
επαρκούν τα σχετικά κονδύλια, εκδίδεται απορριπτική
απόφαση από τα ίδια όργανα, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και επίσης κοινοποιείται και μέσω του ΠΣΚΕ στον
ενδιαφερόμενο, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται. Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας καταχωρούνται
στο ΠΣΚΕ οι αριθμοί πρωτοκόλλου και οι αντίστοιχες
ημερομηνίες τους, καθώς και ο κωδικός της Διαύγειας
προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενέργεια.
9. Όπου στις διατάξεις της παρούσας γίνεται αναφορά
στα αρμόδια όργανα της «παραγράφου Ε1 του άρθρου
14» νοείται αναφορά στα αρμόδια όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14.».
2. Το Άρθρο 15 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 15
Ενστάσεις
1. Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης καθώς
και της απορριπτικής απόφασης της παραγράφου 5
του άρθρου 14 της παρούσας επιτρέπεται ένσταση του
άρθρου 15 του ν. 4399/2016. Η ένσταση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την
οποία καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ ο οικείος προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου του
αποτελέσματος της αξιολόγησης σε περίπτωση που η
υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται.
2. Για την εξέταση των ενστάσεων συνίσταται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 14
του ν. 4399/2016 Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων η
οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του άρθρου
13. Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του
έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς
εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
3. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι ειδικοί εισηγητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία
αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα στην περίπτωση που έχουν ήδη εξετάσει το επενδυτικό σχέδιο που
αφορά η ένσταση ή στην περίπτωση που στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού
φορέα συμμετέχει σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι β΄
βαθμού. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης
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από τον επενδυτικό φορέα και την παραλαβή της από
την Επιτροπή, ορίζεται από τον Πρόεδρό της μέλος της
Επιτροπής αρμόδιο να συντάξει πλήρη και αιτιολογημένη εισήγηση επί της ένστασης. Το αρμόδιο για την
εισήγηση μέλος της Επιτροπής αποκτά πρόσβαση μέσω
του ΠΣΚΕ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εξέτασης ενστάσεων του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, στο σύνολο
των στοιχείων της αίτησης υπαγωγής, στα τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από
τον φορέα και στις αξιολογήσεις που έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά από τον αξιολογητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Οι εισηγητές θα πρέπει
να εξετάζουν τα στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων που
αφορούν τα κριτήρια επί των οποίων υποβάλλεται η εκάστοτε ένσταση και να διατυπώνουν στα σχετικά πεδία
του ΠΣΚΕ την κρίση τους και την τεκμηρίωση αυτής.
4. Τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία που απαιτούνται κατά
τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης ζητούνται διά της
Επιτροπής από την αρμόδια Υπηρεσία ή τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου και υποβάλλονται αναλόγως μόνο
με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της σχετικής εφαρμογής
του ΠΣΚΕ. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των μελών της Επιτροπής με τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου.
5. Το έργο της Επιτροπής συνδράμει Γραμματεία που
ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και είναι αρμόδια
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και
για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για
την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις
της Επιτροπής πραγματοποιούνται στην εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο τουλάχιστον
δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ημερήσια
διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας,
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η
αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε
άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Σε περίπτωση
που μέλος της Επιτροπής έχει εξαιρεθεί από την εξέταση ένστασης λόγω των προαναφερθέντων κωλυμάτων,
αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
6. Η Επιτροπή εξετάζει την ένσταση και βάσει του πορίσματός της διαμορφώνει και υποβάλλει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης και την παραγόμενη έκθεση
αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Η απόφαση της Επιτροπής επί
της ένστασης κοινοποιείται στον επενδυτή μέσω του
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει
και την οποία ο επενδυτής οφείλει να παρακολουθεί.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία
σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων,
καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της. Στα μέλη της Επιτροπής εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3213/2003 (Α΄309),
όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους
κατάστασης. Στην περίπτωση που προκύπτουν λοιπά
ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επι-
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τροπής, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του
ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας...», όπως ισχύει.».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί

Οικονομίας
και Ανάπτυξης

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ.: 84972 - 31/07/2017
(2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016
(ΦΕΚ Β’ 3378) υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν. 4399/2016».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για
τη σύσταση Καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της
χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες
διατάξεις» (Α΄117),όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις
του ν. 4479/2017 (Α΄ 94), και ιδίως των άρθρων 29 και 37
έως 41 αυτού, όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού
651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
3. Τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 702/2014 της
Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας
και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων
με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107
και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ειδικότερα το άρθρο 14 αυτού.
4. Την υπ’ αριθμ. 106688/13-10-2016 (Β’ 3315
14.10.2016) κοινή υπουργική απόφαση “Καθορισμός του
ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια
που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα», «Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ», «Ενισχύσεις
μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος
μεγέθους» του αναπτυξιακού ν. 4399/2016”.
5. Την υπ’ αριθμ. 108645/17-10-2016 (B’ 3378) υπουργική απόφαση «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων
«Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού ν. 4399/
2016».
6. Την υπ’ αριθμ. 108612/17-10-2016 (Α’ 3410) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδών επενδυτι-
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κών σχεδίων του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (MME), που μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώτα
ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) και των προδιαγραφών, πρόσθετων όρων, περιορισμών και προϋποθέσεων, καθώς και κάθε σχετικού θέματος για την παροχή
των ενισχύσεων σε επενδυτικά σχέδια του τομέα αυτού.».
7. Την υπ’ αριθμ 108621/17-10-2016 (Α’ 3410) κοινή
υπουργική απόφαση «Καθορισμός ειδικών όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και περιορισμών για την
υπαγωγή σε καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016
(Α΄ 117), επενδυτικών σχεδίων του τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, όπως αυτός ορίζεται στο
σημείο 10 του άρθρου 2 του καν. (ΕΕ) αριθμ. 651/2014
της επιτροπής, αποκλειστικά στις περιπτώσεις στις οποίες η ενίσχυση του επενδυτικού σχεδίου καθορίζεται με
βάση τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου.».
8. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του π.δ. 63/2005 (Α΄98).
9. Τις διατάξεις του π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας»
(Α΄185), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και
μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α’ 208).
11. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210)
12. Την απόφαση του Πρωθυπουργού με αριθμ. Υ197 /
16.11.2016 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση.» (Β’ 3722), όπως ισχύει.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την απόφαση προκήρυξης του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 4399/2016,
ως ακολούθως:
1. Το Άρθρο 14 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
επενδυτικού σχεδίου
1. Η διαδικασία αξιολόγησης του παρόντος καθεστώτος είναι συγκριτική και ολοκληρώνεται εντός πενήντα
(50) ημερών από την ημερομηνία λήξης του κύκλου
υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής.
Η διαδικασία αξιολόγησης των παραληφθεισών αιτήσεων υπαγωγής περιλαμβάνει:
α. Έλεγχο πληρότητας, β. έλεγχο νομιμότητας γ. αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχο δεικτών βαθμολογίας δ. βαθμολογική κατάταξη επενδυτικών σχεδίων
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και ε. έκδοση εγκριτικής ή απορριπτικής απόφασης για
την υπαγωγή του επενδυτικού σχεδίου.
Ο έλεγχος πληρότητας, ο έλεγχος νομιμότητας, η αξιολόγηση εύλογου κόστους και ο έλεγχος δεικτών βαθμολογίας των αιτήσεων υπαγωγής του παρόντος καθεστώτος ανατίθεται σε αξιολογητές του Εθνικού Μητρώου
Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του άρθρου 24
του ν. 4399/2016, οι οποίοι επιλέγονται από το οικείο
Μητρώο με τυχαία ηλεκτρονική επιλογή μέσω ΠΣΚΕ.
Ο αξιολογητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
του οφείλει να τηρεί τον Οδηγό Δεοντολογίας Αξιολογητών που εκδίδεται από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών
Επενδύσεων και αναρτάται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του αναπτυξιακού νόμου. Στον Οδηγό Δεοντολογίας εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των αξιολογητών
και οι συνέπειες που επιφέρει η μη συμμόρφωσή τους
σε αυτές.
Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει τον
Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων της παραγράφου 6 περ. α του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, ο
οποίος αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και περιλαμβάνει την
περιγραφή του τυποποιημένου συστήματος ελέγχου
πληρότητας, τις μεθόδους ελέγχου των προϋποθέσεων
νομιμότητας και τις μεθόδους αξιολόγησης, πρότυπα
κόστη για είδη επενδυτικών σχεδίων και λοιπές οδηγίες
για την ορθή εκτέλεση του έργου της αξιολόγησης.
2. Περιεχόμενο και διαδικασία αξιολόγησης
α. Έλεγχος πληρότητας
Η πληρότητα των υποβαλλόμενων αιτήσεων και των
σχετικών δικαιολογητικών ελέγχεται από μέλος του
Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών, το
οποίο εντός 24 ωρών υποχρεούται να αποδεχτεί ή να
απορρίψει αιτιολογημένα τη σχετική χρέωση. Το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται από τον αξιολογητή
στο ΠΣΚΕ εντός δύο (2) ημερών από την ώρα αποδοχής
της χρέωσης, άλλως το επενδυτικό σχέδιο ανατίθεται εκ
νέου προς έλεγχο πληρότητας σε άλλον αξιολογητή με
την ίδια διαδικασία. Ο έλεγχος πληρότητας διενεργείται
με βάση τυποποιημένο σύστημα ελέγχου πληρότητας.
Κατά τον έλεγχο πληρότητας δεν δίδεται δυνατότητα
προσκόμισης διευκρινιστικών ή συμπληρωματικών
στοιχείων. Σε περίπτωση που ο φορέας υποβάλει διευκρινιστικά στοιχεία οικειοθελώς, αυτά δεν λαμβάνονται
υπόψη ακόμα και αν δεν έχει εκπνεύσει η καταληκτική
ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής. Εφόσον
η υποβληθείσα αίτηση κριθεί πλήρης, το αποτέλεσμα
του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά και ο φορέας του
επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού
μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση
επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος κατά την εγγραφή
του στο Σύστημα και το επενδυτικό σχέδιο προωθείται
περαιτέρω. Εάν το επενδυτικό σχέδιο απορριφθεί για
λόγους μη πληρότητας της αίτησης υπαγωγής, ο φορέας
υποδοχής επανεξετάζει την πληρότητα της αίτησης ως
προς τα σημεία για τα οποία κρίθηκε μη πλήρης. Εάν ο
φορέας υποδοχής διαπιστώσει ότι η αίτηση είναι πλήρης,
το αποτέλεσμα του ελέγχου υποβάλλεται ηλεκτρονικά
και ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου ενημερώνεται
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει ορίσει ο ίδιος
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κατά την εγγραφή του στο Σύστημα και το επενδυτικό
σχέδιο προωθείται περαιτέρω. Εάν κρίνει ότι ορθώς
απορρίφθηκε η αίτηση για λόγους μη πληρότητας, εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από τον Προϊστάμενο
του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας, η οποία γνωστοποιείται στο φορέα μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος. Κατά
της απορριπτικής πράξης δεν προβλέπεται το δικαίωμα
ένστασης του άρθρου 15, το δε οικείο παράβολο καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου.
β. Έλεγχος νομιμότητας
Ο έλεγχος νομιμότητας των επενδυτικών σχεδίων διενεργείται κατά προτεραιότητα από το ίδιο ως άνω μέλος
του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών,
με βάση τον Οδηγό Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
και τα σχετικά δικαιολογητικά που περιγράφονται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας. Ο έλεγχος νομιμότητας των
επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιείται προκειμένου
να διαπιστωθεί η πλήρωση των ακόλουθων προϋποθέσεων: α. πλήρης συμφωνία της αίτησης υπαγωγής και
του υπό έγκριση επενδυτικού σχεδίου με τους όρους
της παρούσας, του ν. 4399/2016 και του κανονιστικού
πλαισίου που εκδίδεται σε εφαρμογή του β. τεκμηρίωση
της φερεγγυότητας του φορέα του επενδυτικού σχεδίου
γ. τεκμηρίωση της δυνατότητας χρηματοδότησης του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση. Ειδικότερα
εξετάζονται:
- Η πλήρωση των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου ως προς την επιλεξιμότητα του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, του αντικειμένου δραστηριότητας, του
τόπου εγκατάστασης, των μέσων χρηματοδότησης και
εν γένει των στοιχείων του επενδυτικού σχεδίου που
αποτελούν αντικείμενο ελέγχου νομιμότητας, προκειμένου για την επιλεξιμότητά του.
- Η επιλεξιμότητα των δαπανών ανάλογα με τις αιτούμενες κατηγορίες ενισχύσεων, καθώς και η ορθή
κατανομή τους ανά ομάδα δαπανών και ανά κατηγορία
δαπανών, σύμφωνα με το Παράρτημα 2. Η υπαγωγή του
επενδυτικού σχεδίου μετά την αφαίρεση μη επιλέξιμων
δαπανών είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι διατηρείται ο χαρακτήρας αρχικής επένδυσης του επενδυτικού σχεδίου και ότι το επιλέξιμο κόστος υπερβαίνει το
ελάχιστο ύψος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2
του άρθρου 5 ν. 4399/2016.
- Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία ως
προς τη νόμιμη λειτουργία και εκπροσώπηση του φορέα,
τις πηγές χρηματοδότησης, τον τόπο εγκατάστασης και
λοιπά στοιχεία του επενδυτικού σχεδίου, όπως προσδιορίζονται στο Παράρτημα 1.
γ. Αξιολόγηση εύλογου κόστους και έλεγχος δεικτών
βαθμολογίας
Ταυτόχρονα με τον έλεγχο νομιμότητας, ο ίδιος αξιολογητής διενεργεί την αξιολόγηση εύλογου κόστους
και τον έλεγχο δεικτών βαθμολογίας. Αντικείμενο της
αξιολόγησης είναι: α) η εκτίμηση του εύλογου κόστους
των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου,
β) η αξιολόγηση της υποβληθείσας ανάλυσης βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου, γ) η εξέταση των δεικτών
βαθμολογίας με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο
Παράρτημα 3 της παρούσας.
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3. Το αποτέλεσμα του ελέγχου νομιμότητας, της αξιολόγησης εύλογου κόστους και του ελέγχου δεικτών
βαθμολογίας υποβάλλεται από τον αξιολογητή στο ΠΣΚΕ
εντός οκτώ (8) ημερών από την ώρα αποδοχής της σχετικής χρέωσης στο ΠΣΚΕ, άλλως το επενδυτικό σχέδιο
ανατίθεται εκ νέου προς αξιολόγηση σε άλλον αξιολογητή με την ίδια διαδικασία. Σε περίπτωση που απαιτούνται
διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης,
αποστέλλεται στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου
σχετικό μήνυμα από τον αξιολογητή μέσω του ΠΣΚΕ,
με το οποίο τάσσεται εύλογη προθεσμία προκειμένου να
απαντήσει, που σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό διάστημα των οκτώ (8) ημερών εντός
του οποίου ολοκληρώνεται ο έλεγχος της προηγούμενης
παραγράφου. Αν η ως άνω εύλογη προθεσμία παρέλθει
άπρακτη, η διαδικασία ολοκληρώνεται στο σύνολό της.
4. Για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής του Οδηγού
Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων συνιστάται τριμελής
Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην
απόφαση ορίζονται η σύνθεση και ο τρόπος επιλογής
των μελών, που μπορεί να προέρχονται είτε από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του άρθρου 13 ν. 4399/2016
είτε από το ΕΜΠΑ, καθώς και οι αρμοδιότητες και οι κανόνες λειτουργίας της Επιτροπής. Για τη διευκόλυνση και
επιτάχυνση του ελεγκτικού έργου της Επιτροπής, αυτή
μπορεί να ορίζει ειδικούς εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι
μέλη της. Η απόφαση συγκρότησης κάθε επιτροπής εκδίδεται από τα αρμόδια όργανα της παρ. 3 του άρθρου
14 ν. 4399/2016.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου και η παραγόμενη έκθεση αξιολόγησης
υποβάλλονται μέσω του ΠΣΚΕ στην Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Η Επιτροπή, εφόσον το κρίνει
απαραίτητο, μπορεί να επικοινωνεί με τον αξιολογητή
για τυχόν διευκρινίσεις επί της αξιολόγησης σχετικά με
την ορθή εφαρμογή του νόμου, της προκήρυξης και του
Οδηγού Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Η Επιτροπή
επανεξετάζει την έκθεση αξιολόγησης και αποφαίνεται
υποβάλλοντας το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης
και την παραγόμενη έκθεση αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ.
5. Με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ σχετικός προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης (ξεχωριστά για κάθε φορέα
υποδοχής) ο οποίος αναρτάται και στην ιστοσελίδα του
αναπτυξιακού νόμου και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο την
επωνυμία, το ΑΦΜ του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, τον αριθμό φακέλου του, το συνολικό ενισχυόμενο
κόστος του, τη συνολική βαθμολογία του και τα συνολικά εγκριθέντα ποσά ενίσχυσης ανά είδος ενίσχυσης.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται στους
φορείς που περιλαμβάνονται στον οικείο προσωρινό
πίνακα με αποστολή στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού
τους ταχυδρομείου. Προκειμένου ένα επενδυτικό σχέδιο να μπορεί να συμπεριληφθεί στους προσωρινούς
πίνακες κατάταξης, θα πρέπει να πληροί το σύνολο των
προϋποθέσεων νομιμότητας και να συγκεντρώνει την
ελάχιστη προβλεπόμενη βαθμολογία σύμφωνα με το
Παράρτημα 3. Κατά του προσωρινού πίνακα ο αιτών
μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά τα οριζόμενα στο
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άρθρο 15. Ενστάσεις που αφορούν στην εκτίμηση του
κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν γίνονται αποδεκτές. Ως ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής της ένστασης ορίζεται η ημερομηνία κατά την οποία
καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ ο οικείος προσωρινός πίνακας
αποτελεσμάτων αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις που η
υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται για λόγους που αναφέρονται στις περ. β΄ ή/και γ΄ της παραγράφου 2 του
παρόντος, το αποτέλεσμα της αξιολόγησης κοινοποιείται
στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη
διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου και ο
αιτών μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά τα οριζόμενα
στο άρθρο 15.
6. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, καταρτίζεται οριστικός πίνακας κατάταξης (ξεχωριστά για κάθε φορέα
υποδοχής), κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται
με κριτήριο το μικρότερο ενισχυόμενο κόστος επένδυσης. Τα επενδυτικά σχέδια με βάση τη σειρά κατάταξής
τους στον οριστικό πίνακα υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης μέχρι την εξάντληση του αντίστοιχου
προϋπολογισμού του κάθε φορέα υποδοχής.
7. Τα επενδυτικά σχέδια, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενισχύσεων
με ατομικές αποφάσεις υπαγωγής οι οποίες υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση των
αποφάσεων αυτών είναι:
α. ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται στη Γενική Διεύθυνση
Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και
Ανάπτυξης,
β. ο Υπουργός Εσωτερικών, για τα επενδυτικά σχέδια
που υποβάλλονται στη Διεύθυνση Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών και
γ. οι Περιφερειάρχες, για τα επενδυτικά σχέδια που
υποβάλλονται στις αντίστοιχες Διευθύνσεις Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των
Περιφερειών.
Περίληψη της απόφασης αυτής εκδίδεται από τα παραπάνω όργανα, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στη Διαύγεια. Μετά τη σχετική
ανάρτηση της περίληψης, η απόφαση υπαγωγής και η
περίληψή της κοινοποιούνται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου και μέσω του ΠΣΚΕ. Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας καταχωρούνται στο ΠΣΚΕ οι αριθμοί
πρωτοκόλλου και οι αντίστοιχες ημερομηνίες τους, ο
αριθμός και η ημερομηνία ΦΕΚ και ο κωδικός της Διαύγειας προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενέργεια.
8. Αν το επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπαχθεί,
είτε για λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β΄
ή/και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος, είτε γιατί δεν
επαρκούν τα σχετικά κονδύλια, εκδίδεται απορριπτική
απόφαση από τα ίδια όργανα, η οποία αναρτάται στη Διαύγεια και επίσης κοινοποιείται και μέσω του ΠΣΚΕ στον
ενδιαφερόμενο, το σχετικό δε παράβολο δεν επιστρέφεται. Με ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας καταχωρούνται
στο ΠΣΚΕ οι αριθμοί πρωτοκόλλου και οι αντίστοιχες
ημερομηνίες τους, καθώς και ο κωδικός της Διαύγειας
προκειμένου να ολοκληρωθεί η ενέργεια.
9. Όπου στις διατάξεις της παρούσας γίνεται αναφορά
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στα αρμόδια όργανα της «παραγράφου Ε1 του άρθρου
14» νοείται αναφορά στα αρμόδια όργανα της παραγράφου 7 του άρθρου 14.».
2. Το Άρθρο 15 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 15
Ενστάσεις
1. Κατά του προσωρινού πίνακα κατάταξης καθώς
και της απορριπτικής απόφασης της παραγράφου 5
του άρθρου 14 της παρούσας επιτρέπεται ένσταση του
άρθρου 15 του ν. 4399/2016. Η ένσταση υποβάλλεται
ηλεκτρονικά μέσω ΠΣΚΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κατά την
οποία καταρτίζεται στο ΠΣΚΕ ο οικείος προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων αξιολόγησης ή εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία
κοινοποίησης στον φορέα του επενδυτικού σχεδίου του
αποτελέσματος της αξιολόγησης σε περίπτωση που η
υποβληθείσα αίτηση απορρίπτεται.
2. Για την εξέταση των ενστάσεων συνίσταται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων της παρ. 3 του άρθρου 14
του ν. 4399/2016 Επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων η
οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία προέρχονται από τους αρμόδιους φορείς της παρ. 2 του άρθρου
13. Στην Επιτροπή δύναται να ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση του
έργου της Επιτροπής, αυτή μπορεί να ορίζει ειδικούς
εισηγητές, οι οποίοι δεν είναι μέλη της. Η Επιτροπή αποφαίνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
3. Τα μέλη της Επιτροπής ή οι ειδικοί εισηγητές οφείλουν να ενημερώνουν εγκαίρως την αρμόδια υπηρεσία
αν συντρέχει στο πρόσωπό τους κώλυμα στην περίπτωση που έχουν ήδη εξετάσει το επενδυτικό σχέδιο που
αφορά η ένσταση ή στην περίπτωση που στο μετοχικό/εταιρικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση του επενδυτικού
φορέα συμμετέχει σύζυγος ή συγγενείς τους μέχρι β΄
βαθμού. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της ένστασης
από τον επενδυτικό φορέα και την παραλαβή της από
την Επιτροπή, ορίζεται από τον Πρόεδρό της μέλος της
Επιτροπής αρμόδιο να συντάξει πλήρη και αιτιολογημένη εισήγηση επί της ένστασης. Το αρμόδιο για την
εισήγηση μέλος της Επιτροπής αποκτά πρόσβαση μέσω
του ΠΣΚΕ στο ηλεκτρονικό περιβάλλον εξέτασης ενστάσεων του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου, στο σύνολο
των στοιχείων της αίτησης υπαγωγής, στα τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά από
τον φορέα και στις αξιολογήσεις που έχουν υποβληθεί
ηλεκτρονικά από τον αξιολογητή και την Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων. Οι εισηγητές θα πρέπει να εξετάζουν τα στοιχεία των επενδυτικών σχεδίων
που αφορούν τα κριτήρια επί των οποίων υποβάλλεται
η εκάστοτε ένσταση και να διατυπώνουν στα σχετικά
πεδία του ΠΣΚΕ την κρίση τους και την τεκμηρίωση
αυτής.
4. Τυχόν διευκρινιστικά στοιχεία που απαιτούνται κατά
τη διαδικασία εξέτασης της ένστασης ζητούνται διά της
Επιτροπής από την αρμόδια Υπηρεσία ή τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου και υποβάλλονται αναλόγως μόνο
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με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της σχετικής εφαρμογής
του ΠΣΚΕ. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία των μελών της Επιτροπής με τον φορέα του
επενδυτικού σχεδίου.
5. Το έργο της Επιτροπής συνδράμει Γραμματεία που
ορίζεται από την αρμόδια Υπηρεσία και είναι αρμόδια
για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και
για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για
την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής. Οι συνεδριάσεις
της Επιτροπής πραγματοποιούνται στην εκάστοτε αρμόδια Υπηρεσία οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή
πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο τουλάχιστον
δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η ημερήσια
διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας,
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Η
αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε
άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της. Σε περίπτωση
που μέλος της Επιτροπής έχει εξαιρεθεί από την εξέταση ένστασης λόγω των προαναφερθέντων κωλυμάτων,
αντικαθίσταται από τον αναπληρωτή του.
6. Η Επιτροπή εξετάζει την ένσταση και βάσει του πορίσματός της διαμορφώνει και υποβάλλει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης και την παραγόμενη έκθεση
αξιολόγησης στο ΠΣΚΕ. Η απόφαση της Επιτροπής επί
της ένστασης κοινοποιείται στον επενδυτή μέσω του
ΠΣΚΕ στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει
και την οποία ο επενδυτής οφείλει να παρακολουθεί.
7. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία
σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων,
καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της. Στα μέλη της Επιτροπής εφαρμόζονται οι
διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3213/2003 (Α΄309),
όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους
κατάστασης. Στην περίπτωση που προκύπτουν λοιπά
ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Επιτροπής, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του
ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας...», όπως ισχύει».
Άρθρο 2
1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν
προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού
Δημοσίων Επενδύσεων.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2017
Οι Υπουργοί
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